
Załącznik nr 5b do SIWZ 
UMOWA -WZÓR 

 
zawarta w dniu …………… 2019 roku w Gdyni pomiędzy: 
 
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisaną do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000011428, NIP 586-19-86-956, Regon 190502151, 
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJąCYM”, reprezentowaną przez: 
 
Panią Dyrektor Beatę Pająk Michalik 
 
a 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................ NIP: ........................................REGON 
Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
.............................................................. - .......................................... 
.............................................................. - .......................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) strony zawarły umowę o 
następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy   
Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego zgodnego z ustawą o wyrobach medycznych 
z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.). w ramach części … o parametrach 
określonych szczegółowo w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 
 

§ 2 
Wynagrodzenie 

Całkowitą wartość Przedmiotu Umowy wyniesie: 
wartość brutto umowy    ...................... zł  (słownie złotych: .................................), 
w tym: 
wartość netto –                .......................... zł 
podatek VAT  -         .......................... zł. 

 
§ 3 

Sposób płatności 
1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
oraz podpisania przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczego. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego przenieść na 
osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy. 

 
§ 4 

Termin dostawy i warunki dostawy 
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy               

w  terminie ………………………..tygodni 
2. Strony Umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy dostawy przedmiotu umowy po sprawdzeniu, 
że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy spełnia wymagania określone w Umowie. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie podstawą do wystawienia faktury. 
 



 
 

§ 5 
Obowiązki stron 

3) Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy z należytą 
starannością zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z  dostarczoną instrukcją w języku 
polskim. 

4) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad prawnych i fizycznych, o parametrach 
zgodnych z wymaganiami zawartymi w  załączniku nr 2 do Umowy. 

 
§ 6 

Gwarancja 
1. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji. 
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-

odbiorczego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji 

aparatu nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki. W przypadku, gdy termin 
naprawy przypada w dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Serwisantowi 
Wykonawcy wykonanie naprawy w te dni (przy czym Wykonawca potwierdzi termin przyjazdu 
serwisu), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie 
Wykonawcę i naprawa będzie wykonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach 
wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki. 

4. W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w ust. 3, 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przed upływem tych terminów zamiennie 
na czas naprawy takie samo urządzenie i zapewnić jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu 
urządzenia zastępczego zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin 
usunięcia usterki. 

5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów technicznych dostarczonego 

towaru zgodnie z zaleceniami producenta oraz  w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 
7. W przypadku 3-krotnej naprawy urządzenia w okresie objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo 
żądać jego wymiany na nowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy takiego żądania. 
Jeśli Wykonawca nie wykona tego obowiązku, Zamawiający ma prawo kupić nowy aparat na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

8. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju urządzeń z powodu awarii nie spowodowanej 
z winy Zamawiającego, liczony od zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonego 
protokołem odbiorczym podpisanym przez obie Strony. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy 
powstałe z winy Zamawiającego. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne towarów. 

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy w 

wysokości 0,5% wartości brutto, wskazanej w § 2, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej 
Umowy ponad termin określony w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany  
reklamowanego urządzenia w wysokości 0,5 % wartości brutto, wskazanej w § 2, za każdy dzień 
zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 6. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu naprawy 
gwarancyjnej, o której mowa w § 6 ust. 3, lub dostarczeniu urządzenia zamiennego, o którym 
mowa w § 6 ust. 4, w wysokości 0,5% wartości brutto, wskazanej w § 2, za każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
brutto w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

5. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody. 

6. Kary umowne z różnych tytułu podlegają sumowaniu. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.\ 



8. Strony zastrzegają, że łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % 
wartości umowy, brutto umowy, określonej w § 2. 

 
§ 8 

Zmiany Umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych jej postanowieniami, 

muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z 
zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 
-  ceny, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie wyłącznie cena 
brutto, zaś ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 
-  przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji 
przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikający z umowy, 
pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) 
określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie 
udokumentować 
 

3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany, pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby z załączeniem 
odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany i jej kierunek. Zmiany zawartej 
umowy będą wymagały pisemnego aneksu. 

 
§ 9 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . 
2. Zamawiający może w terminie 30 dni od dnia wystąpienia naruszenia, odstąpić od umowy w 

przypadku, gdy dostawa jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z umową, a także gdy zwłoka w 
dostawie lub wymianie sprzętu przekroczy 14 dni, naliczając Wykonawcy karę umowną, o której 
mowa w § 7 ust. 4 umowy 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nie naruszające przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

Poufność 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności do podjęcia 
odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa 
Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający 
jego dobre imię, renomę lub inny interes. 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie kierował się 

interesem jakiegokolwiek producenta lub dostawcy materiałów, będzie miał na względzie w 
szczególności interes Zamawiającego. 

2. Umowa, jak i wynikłe z niej spory podlegają prawu polskiemu, w szczególności zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Pzp. 

3. Wszelkie spory, wynikłe z Umowy, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku nie 
osiągnięcia przez Strony porozumienia, co do danego sporu w ciągu dwóch tygodni od daty jego 
powstania, miejscowo i rzeczowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem bezstronnego mediatora 



5. Przeniesienie praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga pod rygorem nieważności 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że Umowa została przez każdą z nich przeczytana, jej treść 
i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i zostały w takiej postaci, w całości zaakceptowane. 
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
 

§ 12 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1. załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,   
 
 
                     Zamawiający                                                                        Wykonawca 
 
        ………………………………………                                     ………………………………….. 


